
 

 

Załącznik nr 8 do SIWP 

 

Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

………………………………..………………….. (dane Oferenta), zwany dalej Zobowiązanym, deklaruje zachowanie 

poufności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych, marketingowych, know-

how oraz innych danych, jakie Zamawiający może mu dostarczyć w związku z ogłoszonym postępowaniem 

przetargowym  na wybór  wykonawcy robót budowlanych pn. „budowa zaplecza stacji paliw na lotnisku w 

Gliwicach”, a także w związku z zawarciem umowy na wykonanie ww. robót (zwanej dalej Umową), której 

wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWP. 

 

1. Poprzez przywoływane w Umowie oraz w niniejszym oświadczeniu informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa (zwane dalej Informacjami Poufnymi) należy rozumieć informacje, o których mowa 

w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 

z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 742) 

w przypadku pozyskania informacji, do których zastosowanie mają przepisy tej ustawy, a także inne 

informacje dotyczące Zamawiającego lub inwestycji, o której mowa w § 1 Umowy, nieujawnione do 

wiadomości publicznej, w szczególności, informacje o charakterze technicznym, technologicznym, 

organizacyjnym lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Zamawiający 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, w tym również informacje handlowe, 

finansowe, marketingowe, know-how, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, 

niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. 

2. Zobowiązany zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności wszelkich Informacji Poufnych, 

pozyskanych w jakiejkolwiek formie, w związku ze sporządzeniem oferty na wykonanie robót 

budowalnych w ramach zadania pn. „budowa zaplecza stacji paliw na lotnisku w Gliwicach”, a w razie 

wyboru jego oferty – także na potrzeby wykonywania Umowy, dotyczących Zamawiającego. 

3. Zobowiązany zobowiązuje się do skutecznej ochrony Informacji Poufnych przed niepowołanym 

użyciem oraz zastosowania właściwych środków w celu ochrony tych informacji przed ich 

ujawnieniem osobom trzecim. 

4. Zobowiązany zobowiązuje się do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotu Umowy. W razie przekazywania Informacji Poufnym swoim pracownikom i innym 

upoważnionym osobom, dla których Informacje Poufne są niezbędne dla realizacji Umowy, 

Zobowiązany zobliguje te osoby do zachowania poufności w co najmniej takim stopniu, w jakim 

obowiązek ten został nałożony na niego. Zobowiązany ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
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naruszenie obowiązku poufności przez inne podmioty, którym przekaże Informacje Poufne, tak jak za 

działania lub zaniechania własne.  

5. Zobowiązany będzie działać z poszanowaniem obowiązujących przepisów, w tym  

w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.  

6. Za Informacje Poufne nie uważa się informacji: 

1) które zostały ujawnione przez Zamawiającego do wiadomości publicznej, 

2) na których ujawnienie zezwolił Zamawiający na piśmie. 

7. W przypadku, gdy Zobowiązany otrzyma żądanie ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie 

orzeczenia lub decyzji wydanej przez uprawniony organ lub sąd, zobowiązuje się on do 

natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu z takim żądaniem oraz o jego 

zakresie. 

8. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności nie jest ograniczone w czasie i będzie nadal wiążące 

pomimo wygaśnięcia bądź rozwiązania Umowy, a także w razie braku zawarcia Umowy. 

9. W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, a także w razie braku jej zawarcia, Zobowiązany 

zobligowany jest – w zależności od uznania Zamawiającego - zwrócić lub zniszczyć wszystkie 

otrzymane lub wykonane materiały (utrwalone w dowolnej formie), zawierające Informacje Poufne 

oraz ich kopie, i usunąć je z pamięci komputerów oraz innych urządzeń, w sposób uniemożliwiający 

ich odtworzenie oraz wykorzystywanie w przyszłości w jakikolwiek sposób. Na żądanie 

Zamawiającego Zobowiązany złoży w formie pisemnej, w terminie 3 dni, oświadczenie o wykonaniu 

zobowiązania w powyższym zakresie. 

10. W przypadku naruszania przez Zobowiązanego postanowień niniejszego oświadczenia, Zobowiązany 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści 

tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia. 

11. Niezależnie od zastrzeżenia kary umownej Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

 

 
………………………………………    ……………………………………………… 

Miejscowość, data      Imię i nazwisko oraz podpis 

osoby/osób uprawionej/uprawnionych   
do reprezentowania Oferenta 

 


